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Předložená práce je rozčleněna do šesti kapitol s celkovým rozsahem 102 stran. Práce vychází z celkem 
36 zdrojů převážně od zahraničních a tuzemských autorů. Metodiku aplikovanou v práci je možné 
klasifikovat jako aktuální, zrovna tak jako téma předložené práce. Pomocí definovaných principů je 
možné v technické praxi eliminovat nežádoucí jevy či snížit náklady na tvorbu prototypů. 
 
Úvodní část práce je věnována vymezení řešené problematiky, která popisuje současné požadavky na 
hnací ústrojí nákladních vozidel. Následně jsou definovány cíle práce. 
 
V kapitole 3 se autor zabývá tematikou virtuálních modelů zaměřujících se na torzí kmitání. Další část 
této kapitoly je věnována šíření vibrací a hluku z pohledu hnacího ústrojí vozidla. Následně je pojednáno 
o možnostech jak vibrace měřit a vyhodnocovat. Měření hluku je pak věnována velká část této kapitoly. 
 
Kapitola 4 popisuje tvorbu výpočetního modelu s využitím CAD modelů od výrobce vozidla, na jehož 
základě byly určeny momenty setrvačnosti a tuhosti jednotlivých součástí za pomocí MKP přístupu. Úvod 
této kapitoly je věnován popisu technických parametrů čtyřnápravového vozidla. Je detailně popsáno 
složení převodovky spolu s jednotlivými počty zubů příslušných ozubených kol, jejich vypočtenými 
momenty setrvačnosti a v neposlední řadě i popis funkce převodovky. K názornosti chybí pouze její 
funkční schéma. Dále byly popsány jednotlivé konstrukční celky jako diferenciály, kolové reduktory a 
spojovací hřídele spolu s jejich parametry, které jsou nedílnými vstupy pro tvorbu výpočtového modelu. 
 
Tématem sestavení výpočtového modelu se zabývá kapitola 5. Řešitel použil MKP software ANSYS  pro 
stanovení vstupních parametrů hlavního výpočtového modelu, jenž byl vytvořen v software MSC Adams. 
Byla realizována modální analýza spojovacích hřídelí v nosné rouře. Následovalo vyhodnocení modální 
analýzy a porovnání s pracovními otáčkami hřídele. Byly určeny tuhosti jednotlivých ložisek za pomoci 
čtvrtinového modelu pro ložiska kuličková a polovičního modelu pro ložiska kuželíková. Byl také 
realizován analytický výpočet tuhosti kuličkových ložisek s následným porovnáním s vypočtenými 
hodnotami pomocí MKP přístupu. Další podkapitola je věnována analýze tuhosti uložení jako celku, 
tvorbě modálně redukovaného tělesa hřídele a v neposlední řadě také sestavení výpočtového modelu. 
Kapitola 5 je zakončena citlivostní analýzou parametrů uložení hřídele, při které je uvažováno vyosení 
hřídele, různé velikosti nevývahy a také různé tuhosti jejího uložení.  
 
Kapitola 6 se věnuje experimentálnímu měření na vozidle 8x8 a  6x6. V prvním případě se jedná o měření 
průhybu hřídele v závislosti na jejích otáčkách a v případě druhém pak o měření za účelem stanovení 
hluku při průjezdu vozidla s pohonem 6x6 a 6x4 z hlediska homologačních zkoušek dle příslušných 
norem a legislativních nařízení. V příslušných podkapitolách jsou popsány metodiky měření, použité 
měřicí řetězce, kalibrace měřicích zařízení a také cíle těchto měření. Dílčí výsledky z experimentálního 
měření průhybu hřídele jsou pak porovnány s výsledky z výpočtového modelu. Měření na vozidle 6x6 je 
věnována velká část této kapitoly, jelikož se jedná o stěžejní cíl této práce. V rámci experimentu byl 
definován váhový filtr simulující subjektivní vnímání hluku sluchem člověka. Experiment je dále rozšířen 
o lokalizaci dílčích zdrojů hluku na hnacím ústrojí pomocí umístění tříosých akcelerometrů do vybraných 
částí hnacího ústrojí. Výsledky z tohoto měření jsou pak vyneseny do multispektrálních diagramů. 
Následně byla provedena FFT analýza signálu mikrofonu. Kapitola 6 končí přiřazením jednotlivých 
frekvencí příslušným komponentám vozidla a zhodnocení dosažených výsledků. 
 
V poslední části práce jsou shrnuty výsledky z měření spolu s naznačením směru dalšího vědeckého 
bádání v dané problematice. 
 
 
Připomínky k práci: 
 



Str. 11 – Uvedený obrázek na straně 11 nemá v předchozím textu komentář, který by jej popisoval. Tato 
připomínka se týká i jiných obrázků (např.: 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.8 atd.).  
 
Str. 19 – Uvedený odkaz v textu je chybně označen, měl by odkazovat na obr. 3.5. 
 
Str. 30 – Na tabulku  4-1 není v předchozím ani v následném textu uveden odkaz. Tato připomínka se 
týká i jiných tabulek (např.: tabulka 4-3, tabulka 4-4 atd.). 
 
Str. 41 až 51 - Jaké materiálové charakteristiky byly použity při MKP výpočtu tuhostí jednotlivých ložisek 
a uložení jako celku? V práci zabývající se výpočtem pomocí MKP bych očekával uvedení základních 
parametrů výpočtu. 
 
Str. 56 – Použitá terminologie „Vývažek simulující nevyváženost hnací hřídele“ je matoucí.  
 
Str. 58 – Tvrzení „Vzhledem k tomu, že dochází ke kontaktu hřídele s diferenciálem, je vhodné provést 
konstrukční úpravy, které tomuto jevu zabrání“ je uvedeno předčasně, jelikož v předchozím textu nebyla 
tato problematika popsána (vypočtena či jinak zjištěna). Toto je popsáno až v textu dále. 
 
V práci postrádám kapitolu Diskuze, která bývá nedílnou součásti disertačních prací. Dosažené výsledky 
práce nejsou porovnány s výsledky prací jiných autorů. 
 
  
Kromě vyjádření se k výše uvedeným připomínkám navrhují položit tyto otázky: 
 
1) Jakým způsobem byly úvahy uvedené v kapitole Závěr aplikovány v praxi?  
 
Např. „Ukázalo se, že vzhledem k nízké tuhosti samotné hřídele nemá zvýšení tuhosti jejího uložení vliv 
na amplitudu krouživého kmitání ani na otáčky při kterých dochází ke kontaktu hřídele s ostatními 
komponenty hnacího ústrojí. Naopak se jako zásadní parametr ukázala velikost nevývahy způsobující 
buzení hřídele a velikost vyosení jejího uložení“. 
 
2) Z podkapitoly 6.1.2 vyplývá, že při rotaci hnací hřídele dochází k jejímu průhybu vedoucímu k 
složenému namáhání při provozu. Jakým způsobem by byl realizován výpočet z hlediska cyklického 
namáhání této součásti? 
 
3) Jakým způsobem by bylo možné snížit první a třetí harmonickou frekvenci přiřazenou ozubení 
rozvodovky dle výsledků měření? 
 
Závěr 
 
Cíle práce, tedy sestavení MBS modelu hnacího ústrojí, řešení dynamiky vybraných komponent hnacího 
ústrojí, navržení možných úprav a navržení a realizace experimentu pro verifikaci výpočtového modelu 
spolu s podporou dlouhodobého výzkumu s výrobcem těžkých nákladních vozidel, byly splněny.  
 
Závěrem lze konstatovat, že disertační práce Ing. Michala Janouška splnila definované cíle a její 
metodika a výsledky mohou být v praxi účinně využívány.  
 
Doktorská disertační práce splňuje zákonné předpisy, a proto doporučuji, aby předložená dizertační 
práce byla, i přes výše zmíněné připomínky, podkladem pro obhajobu před komisí pro obhajoby 
disertačních prací a v případě úspěšného obhájení byl Ing. Michalu Janouškovi udělen titul doktor 
(Ph.D.). 
 
 
V Olomouci dne 4.11.2016       Ing. Dušan Slimařík, Ph.D. 


